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สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� � 

 
- รา่ง - 

รายงานประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 22 

ของ 

ธนาคาร  ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
--------------------------------------------- 

 

การประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ ครั �งที� 22 ของธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จํากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไดจ้ดั
ประชุมเมื�อวนัองัคารที� 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชั �น 9 อาคารธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ เลขที� 44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

กรรมการธนาคารที�เขา้รว่มประชุม 

1. ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ ประธานกรรมการ 

2. นายสคุนธ ์  กาญจนหตัถกจิ รองประธานกรรมการ 

3. นางวาทนนัทน์ พเีทอรส์คิ กรรมการอสิระ 

4. ดาโต๊ะ ชารานิ  บนิ อบิราฮมิ กรรมการอสิระ 

5. นายจติรพงษ ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

6. นางสาวเซรน่ีา  ตนั เหม่ ชเวน็ กรรมการ 

7. ดาโต๊ะ ล ีคอ็ก ควอน กรรมการ 

8. นายสภุคั  ศวิะรกัษ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

ผูบ้ริหารระดบัสูงที�เข้ารว่มประชุม 

1. นายสรุชยั จติตรตัน์เสนีย ์ รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายสนบัสนุนธุรกจิ 

2. นางปนุท ณ เชยีงใหม ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารความเสี�ยง 

3. นายสธุรี ์ โลว้โสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารเงนิ 

4. นายอดศิร  เสรมิชยัวงศ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิรายย่อย 

5. นายพรชยั ปทัมนิทร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิขนาดใหญ่ 

6. นางสาวสริพิร   สนั �นไพเราะ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นตรวจสอบภายใน        
7. นางวรมีน นิยมไทย รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายพาณิชยธ์นกจิ 

8. นางสริพิร อาํพนัวงษ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นปฏบิตักิาร  
และรกัษาการผูบ้รหิารสงูสดุ สายสารสนเทศและปฏบิตักิาร 

9. นายประภาส   ทองสขุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นสื�อสารองคก์ร 

10. นายเจสนั ลอีอง ก๊อก ยวิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการเงนิ 

11. นายตนั คทีจนิ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นกลยุทธ ์

12. นางกนกไพ  วงศส์ถติยพ์ร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล 

13. นายพสิทิธิ G สจุรติโศภติ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารธุรกรรมการเงนิ 
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ผูส้อบบญัชีที�เข้ารว่มประชุม 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั โดย 

1. นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ  

2. นางสาวบุษบา กุลศริธิรรม  

ดาโต๊ะ โรเบริต์แชบเด๊า เมง็ ประธานกรรมการ ทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวขอบคุณและ
ขอต้อนรบัผู้ถือหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั �งนี� และได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่ามผีู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง 273 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 11,733,935 หุ้น ผู้ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จํานวน 227 ราย รวมจํานวนหุ้นได ้
24,006,872,710 หุ้น รวมจํานวนผู้ถอืหุน้ที�เขา้ประชุมด้วยตนเองและผู้ถอืหุน้ที�มอบฉันทะเป็นจํานวน 500 ราย และ
จํานวนหุน้ที�ถอืรวมกนัได้ทั �งสิ�น 24,018,606,645 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 96.9480 ของจํานวนหุ้นที�ออกและจําหน่ายแล้ว
ทั �งหมด ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของธนาคาร จงึขอเปิดการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 22 

 

เริ�มประชมุ เวลา 14.00 น. 
  

ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ครั �งนี� มกีรรมการธนาคาร ผู้บรหิาร
ธนาคาร และผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุม ซึ�งปรากฏตามรายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

หลงัจากนั �น ประธานฯ แจ้งให้ที�ประชุมทราบถึงแนวทางการปฏบิตัิที�ดใีนการจดัประชุมผู้ถือหุ้นและความ
โปร่งใสในการนับคะแนนเสยีงในการประชุม ธนาคารจงึเชญิผู้แทนจากบรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส ์คูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จํากดั ซึ�งเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และไดเ้ชญิผูถ้อืหุน้เป็น
สกัขพียานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงการประชุมของธนาคารดว้ย 

ประธานฯ ขอใหน้ายฐาภพ คลี�สุวรรณ เลขานุการบรษิทัชี�แจงถงึวธิกีารนับคะแนนเสยีง ซึ�งเลขานุการบรษิัท
ชี�แจงสรุปดงันี�  

กรณีไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง”  ประธานฯ จะสรุปวาระการประชุมนั �นๆ ใน
ตอนทา้ยของการรายงานว่า “ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิี�นําเสนอ” 

กรณีมผีูถ้อืหุน้ท่านใด “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็น
ผูม้สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ระบุเครื�องหมายถูก (�)ลงในกรอบสี�เหลี�ยมของบตัรลงคะแนนเสยีงที�แจกให ้และยกมอืขึ�น 
เพื�อรอใหเ้จา้หน้าที�ธนาคารรบับตัรลงคะแนนจากท่านนํามานับคะแนนเสยีง และจะถอืว่าผูถ้อืหุน้ที�ไม่ยกมอืขึ�นเพื�อแสดง
ตวัหรอืไม่สง่บตัรลงคะแนนใหเ้จา้หน้าที�นั �นไดอ้อกเสยีง “เหน็ดว้ย” 

สาํหรบัการนับคะแนนเสยีง จะนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้ือหุ้นที�ลงคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออก
เสยีง” ในแต่ละวาระเท่านั �น และจะนําคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ดงักล่าว หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทั �งหมดที�เขา้ร่วมประชุม สว่นที�เหลอืถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนน “เหน็ดว้ย” ในวาระนั �นๆ 

สว่นผูท้ี�มาประชุมโดยการรบัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ที�ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในหนังสอืมอบฉันทะแลว้ว่า “เหน็
ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ธนาคารจะบนัทกึคะแนนตามที�ผูถ้อืหุน้ไดแ้สดงความประสงคอ์อกเสยีงลงคะแนน
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งธนาคารไดบ้นัทกึคะแนนในวาระดงักล่าวไวล่้วงหน้าแลว้ 
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นอกจากนี� ใคร่ขอชี�แจงเพิ�มเตมิว่า ธนาคารได้เปิดรบัลงทะเบยีนตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถอืหุน้จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ ดงันั �น จํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นในแต่ละวาระการประชุมอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไปตาม
จาํนวนผูเ้ขา้ประชุมที�ไดร้บัลงทะเบยีนไว ้

ผูถ้อืหุน้ที�ลงทะเบยีนภายหลงัจากการประชุมเริ�มแลว้ จะไม่นับเป็นองคป์ระชุมสาํหรบัวาระการประชุมที�มกีาร
สรุปผลการลงคะแนนเสรจ็สิ�นแลว้ 

หลงัจากนั �น ประธานฯ ขอเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาตามระเบยีบวาระและขอใหร้องประธานกรรมการ (“รอง
ประธานฯ”) เป็นผูด้าํเนินการประชุม ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี� 

 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 

รองประธานฯ  ขอใหท้ี�ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 21 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 
10 เมษายน 2558 รายละเอยีดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชุมที�ธนาคารไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้ม
หนงัสอืนดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั �งนี�แลว้ 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง ในวาระที� 1 พจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี�ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,019,322,916 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9975 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จาํนวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 586,052 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0024 ของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

 ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครั �งที� 21 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 

 

วาระที� 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2558 

รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ผลการดาํเนินงานของธนาคารในรอบปี 2558 ปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2558 ของธนาคาร ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืนัดประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นครั �งนี�แล้ว และขอให้
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นผูร้ายงานสรุปใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร กล่าวรายงานสรุปผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2558  ต่อที�
ประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี�  

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มธนาคาร สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํนวน 
12.2 พนัล้านบาทเพิ�มขึ�น 1,727.8 ลา้นบาท หรอืร้อยละ 16.4 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 สาเหตุหลกัเกดิจากการ
เพิ�มขึ�นของรายไดด้อกเบี�ยสุทธริอ้ยละ 7.5 รายไดค่้าธรรมเนียมและบรกิารสุทธริอ้ยละ 9.6 และรายไดอ้ื�นรอ้ยละ 79.0 
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนหกัหนี�สงสยัจะสญูเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 51.7 เป็นจํานวน 5,106.8 ลา้นบาท เนื�องจากค่าใชจ้่ายใน
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การดําเนินงานมกีารควบคุมที�ด ีทําใหค่้าใชจ้่ายในการดําเนินงานลดลงรอ้ยละ 0.2  กําไรสุทธเิพิ�มขึ�นจํานวน 63.1 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 6.4 เป็นจํานวน 1,052.5 ลา้นบาท เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 สาเหตุหลกัเกดิจากการเพิ�มขึ�นของ
รายไดอ้ื�นและการควบคุมค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานสุทธกิบัการเพิ�มขึ�นในสาํรองหนี�สงสยัจะสญูรอ้ยละ 77.0 เป็นผลมา
จากสาํรองหนี�สงสยัจะสญูของลกูคา้ภาคธุรกจิและนโยบายการตั �งสาํรองอย่างระมดัระวงั 

อตัราส่วนรายไดด้อกเบี�ยสุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin - NIM) อยู่ที�รอ้ยละ 3.27 สาํหรบัปี 
2558 ในขณะที�ปี 2557 อยู่ที�รอ้ยละ 3.37 เนื�องจากช่วงตน้ปี 2558 มกีารระดมเงนิฝาก 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 เงนิใหส้นิเชื�อสุทธจิากรายได้รอตดับญัช ี(รวมเงนิให้สนิเชื�อซึ�งคํ�าประกนัโดย
ธนาคารอื�นและเงนิใหส้นิเชื�อแก่สถาบนัการเงนิ) ของกลุ่มธนาคารอยู่ที� 199.0 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 4.3 เมื�อเทยีบ
กบัเงนิใหส้นิเชื�อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มธนาคารมเีงนิฝาก (รวมตั [วแลกเงนิ หุน้กู ้และผลติภณัฑท์างการเงนิบาง
ประเภท) จํานวน 218.4 พนัลา้นบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 3.2 จากสิ�นปี 2557 ซึ�งมจีํานวน 211.7 พนัลา้นบาท อตัราส่วน
สนิเชื�อต่อเงนิฝาก (The Modified Loan to Deposit Ratio) ของกลุ่มธนาคารเพิ�มขึ�นเป็นรอ้ยละ 91.2 จากรอ้ยละ 90.1 ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร รายงานต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ในนามสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ขอทราบถงึอนัดบัของธนาคาร
โดยภาพรวมในอุตสาหกรรม สําหรบัอตัราส่วนในแต่ละประเภทที�ได้กล่าวมา เช่น อนัดบัในการให้สนิเชื�อ อนัดบัของ
อตัราส่วนรายได้ดอกเบี�ยสุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลี�ย (Net Interest Margin - NIM) เนื�องจากทราบมาว่า ธนาคารอื�นกม็ี
อตัราส่วนที�ดขี ึ�นเช่นกนั จงึต้องการทราบว่าเมื�ออตัราส่วนของธนาคารดขีึ�นแลว้ อนัดบัของธนาคารดขีึ�นหรอืไม่ ถ้าหาก
อนัดบัของธนาคารดขีึ�นกน่็าชื�นชม แต่หากอนัดบัลดลงกค็วรหาสาเหตุว่าเกดิจากสิ�งใด 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูช้ี�แจง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารชี�แจงว่า สาํหรบัส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
ในส่วนของสนิเชื�อและเงินฝากนั �น อตัราเติบโตในปีที�ผ่านมาของธนาคารสูงกว่าค่าเฉลี�ยโดยรวมของระบบธนาคาร
พาณิชย ์สว่นแบ่งทางการตลาดโดยรวมของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 2 เรื�องของประสทิธภิาพของสนิเชื�อและเงนิฝากโดยรวม
อยู่ที�อนัดบั 10 ในส่วนของรายไดส้่วนต่างดอกเบี�ยของธนาคารอยู่ที�ประมาณร้อยละ 3.3 ขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ โดย
ธนาคารอยู่ที�อนัดบั 5 หากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารอื�นในระบบ  

เมื�อประมาณ 4-5 ปีที�ผ่านมา อตัราส่วนค่าใชจ้่ายดําเนินงานต่อรายไดร้วม (Cost-to-income Ratio) ของ
ธนาคารมรีะดบัค่อนขา้งสงูมากกว่ารอ้ยละ 80 ซึ�งมแีนวโน้มลดลงมาเรื�อยๆ และในปี 2558 อตัราสว่นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน
ต่อรายไดร้วมของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 57 ซึ�งหากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารขนาดใหญ่ ที�อตัราส่วนค่าใชจ้่ายดําเนินงานต่อ
รายไดร้วม (Cost-to-income Ratio) ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50  

สิ�งหนึ�งที�ธนาคารตระหนักและต้องดําเนินการอย่างต่อเนื�อง คอื การสรา้งฐานลูกคา้ (Cover to fix cost) และ
การปรบัปรุงประสทิธภิาพ และสิ�งที�ธนาคารสามารถปรบัปรุงไดเ้พิ�มเตมิ คอื รายไดท้ี�ไม่ใช่ดอกเบี�ย โดยที�ผ่านมา ธนาคาร
สามารถขยายรายไดท้ี�ไม่ใช่ดอกเบี�ยไดร้อ้ยละ 20-30 ต่อปี หากคํานวณเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยพ์บว่าค่าเฉลี�ยยงัตํ�ากว่า
ธนาคารอื�นในระบบธนาคารพาณิชย ์ซึ�งเป็นสิ�งที�ฝา่ยจดัการตอ้งดาํเนินการในเรื�องดงักล่าวใหด้ยีิ�งขึ�นต่อไป 

นายสบืศักดิ G พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ตนเองมีความเชื�อมั �นในความสามารถของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิาร ทั �งธนาคารมกีารประชาสมัพนัธท์ี�ดมีากและเป็นที�รูจ้กักนัโดยทั �วไป แต่มขีอ้สงัเกตเลก็น้อย คอื การเพิ�มรายได้
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และกําไรของธนาคารยงัค่อนขา้งน้อย จงึอยากเรยีนถาม 3 ขอ้ ดงันี� (1) สนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing 
Loan) ของธนาคารมสีดัสว่นเท่าใด (2) ในปีนี� จะมกีารขยายหรอืลดสาขาหรอืไม ่(3) ขณะนี� ในประเทศไทย ผูส้งูอายุมเีงนิ
สะสมค่อนขา้งมาก จงึขอเสนอให้ธนาคารเพิ�มผลิตภณัฑ์เงินฝากใหม่สําหรบัผู้สูงอายุ และตนเชื�อว่าผู้สูงอายุต้องการ
ดอกเบี�ยและผลประโยชน์จากการสะสมเงนิเป็นรายเดอืนมากกว่าการฝากประจาํแบบ 6 เดอืนถงึจะไดร้บัผลประโยชน์ ซึ�ง
มบีางธนาคารกม็ผีลติภณัฑ์เงนิฝากที�ให้ผลประโยชน์ทุกเดอืน ทั �งนี� จงึขอเสนอใหธ้นาคารพจิารณาผลติภณัฑเ์งนิฝาก
ใหม่ๆ สาํหรบัผูส้งูอายุดว้ย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูช้ี�แจง 

กรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี�แจงว่า (1) สินเชื�อที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-
Performing Loan) ของธนาคารอยู่ที�รอ้ยละ 3.1 ซึ�งลดลงจากปี 2557 ที�อยู่ที�รอ้ยละ 3.3 (2) สาํหรบัสาขา ในรอบปีที�ผ่าน
มา ธนาคารได้ประเมนิกลยุทธ์การให้บริการสําหรบัลูกค้ารายย่อย พบว่า สายธุรกิจรายย่อย โดยเฉพาะทีมสาขา มี
ศกัยภาพสงูในการให้บรกิารลูกคา้และนําเสนอผลติภณัฑ์ลูกคา้ด้านการออมและการลงทุน ยกตวัอย่างเช่น ในปี 2558 
ทางธนาคารไดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ใหเ้ป็นตวัแทนจดัจําหน่ายหุน้กู ้มูลค่า 16,000 
ล้านบาท ซึ�งสามารถดําเนินการได้ด้วยด ีรวมทั �งการนําเสนอกองทุนของบริษัทในเครือ คือ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน ซไีอเอม็บ-ีพรนิซเิพลิ จาํกดั (CPAM) กส็ามารถดาํเนินการไดด้เีช่นกนั ดงันั �น ธนาคารจงึเน้นเรื�องการพฒันาและ
ปรบัปรุงสาขาให้เป็นแบบศูนยใ์ห้บรกิารเรื�องการลงทุนและการออม ซึ�งธนาคารมกีารจดัตั �งโครงการฝึกฝนพนักงานที�
เรยีกว่า “Wealth Academy” ขึ�นมา ขณะเดยีวกนั การใหบ้รกิารลูกคา้ทั �วไป ธนาคารไดร้เิริ�มใช้เทคโนโลยดีา้นดจิติอล
ใหม่ๆ ได้แก่ การเป็นพนัธมติรกบับริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (AIS) เพื�อให้บริการผ่าน
โทรศพัท์เคลื�อนที� ในรูปแบบของบที แบงก์กิ�ง(Beat Banking) โดยลูกค้าสามารถเปิดบญัช ีBeat Banking ไดผ้่าน
เครอืข่ายสาขา AIS และได้เริ�มร่วมเป็นพนัธมติรกบัร้านสะดวกซื�อเซเว่นอเีลฟเว่น(7-eleven) เพื�อใช้เทคนิคการเพิ�ม
ยอดขาย (Cross Selling) ในฐานลกูคา้ของรา้นสะดวกซื�อ 7-eleven ซึ�งการใหบ้รกิารลกูคา้รายย่อยนั �น ธนาคาร พยายาม
ขยายรปูแบบและช่องทางการใหบ้รกิาร ทั �งนี� ในช่วงที�ผ่านมา ธนาคารไดม้กีารลดสาขาที�อยู่นอกหวัเมอืงใหญ่ ซึ�งธนาคาร
เป็นธนาคารขนาดเลก็ไม่สามารถดาํเนินการไดทุ้กอย่างเช่นเดยีวกบัธนาคารใหญ่ จงึต้องเน้นบางอย่างเท่านั �น ไม่เช่นนั �น
ทางธนาคารจะมค่ีาใชจ้่ายสงู โดยธนาคารพจิารณาแลว้เหน็ว่า จุดแขง็ของธนาคารจะอยู่ที�การใหค้ําแนะนําและใหบ้รกิาร
ลูกค้าที�ต้องการออมเงนิหรอืต้องการลงทุน ธนาคารจงึเน้นที�หวัเมอืงใหญ่ต่างๆ เพราะฐานของธนาคารอยู่ตรงนั �น ส่วน
ลกูคา้รายย่อย ธนาคารพยายามลงทุนทางดา้นอื�น คอื ดา้นดจิติอล อย่างที�เรยีนใหท้ราบแลว้เบื�องตน้ (3) การเสนอบรกิาร
ใหก้บัผูส้งูวยั ทางธนาคารขอขอบคุณที�ไดใ้หค้าํแนะนํา และขอเรยีนว่า ที�ผ่านมา ทางธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝากสาํหรบั
ผูส้งูวยัและไดร้บัผลประโยชน์ในดา้นภาษ ีนอกเหนือไปกว่านั �น ทาง CPAM ยงัมผีลติภณัฑเ์พื�อบรกิารอกีหลายผลติภณัฑ ์
เช่น การลงทุนในหุน้กูห้รอืการลงทุนในหุน้ที�ใหผ้ลตอบแทนที�สมํ�าเสมอ โดยในปีที�ผ่านมา ทาง CPAM มกีารออกกองทุน
หนึ�งออกมา เพื�อลงทุนในหุ้นของธุรกิจต่างๆ ทั �วโลก อีกทั �งมุมมองทั �วโลกเล็งเห็นว่าสงัคมสูงวยัจะมีจํานวนมากขึ�น 
กองทุนนี�กจ็ะสนบัสนุนการลงทุนดงักล่าว ซึ�งธนาคารกม็องว่ายงัสามารถต่อยอดไดอ้ย่างที�ท่านผูถ้อืหุน้ไดก้รุณาแนะนํา 

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ ผู้ถือหุ้น ขอกล่าวถึงเรื�องสาขาสบืเนื�องจากผู้ถือหุ้นท่านก่อน คือ บางสาขามีการ
เดนิทางหรอืการเขา้ถงึบรกิารค่อนขา้งลาํบากและใชเ้วลานาน เช่น สาขาอาคารทพีไีอ โพลนี(ปิดทําการ) สาขาอาคารเอม็
ไพร ์ทาวเวอร ์สาขาฟอรจ์ูน ทาวน์ สาขาพระราม 9 สาขาสาธุประดษิฐ ์และสาขาบางนา เป็นต้น สาํหรบัผลติภณัฑข์อง
ธนาคาร ตนเองเลง็เหน็ว่าธนาคารควรมุ่งไปในวยัอุดมศกึษาและจดักจิกรรมระหว่างนักศึกษาชาวไทย นักศกึษาชาว
มาเลเซยี หรอืนกัศกึษาในกลุ่มอาเซยีน เพื�อแลกเปลี�ยน ดําเนินธุรกจิ หรอืทําความรูจ้กักนั ซึ�งจะส่งผลใหเ้กดิความสนิท
สนมและไว้วางใจซึ�งกนัและกนั โดยผลติภณัฑนี์� จะสามารถเสนอค่าธรรมเนียมที�ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื�นๆ สาํหรบับตัร
เอทเีอม็ของนกัศกึษาที�มาศกึษาต่อในกรุงเทพมหานคร จงึขอเสนอใหบ้นัทกึสถติเิหล่านี�ไวเ้ป็นขอ้มูล และสาํหรบัรายงาน
ประจําปีนั �น ในรายงานประจําปีสามารถระบุข้อมูลเพิ�มเติมในรายละเอียดของการที�ธนาคารเป็นธนาคารเดียวที�เป็น
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ธนาคารไทยแต่มผีู้ถือหุ้นรายใหญ่สญัชาติมาเลเซยีได้หรอืไม่ เนื�องจากตนกเ็ป็นผู้ถอืหุ้นของธนาคารที�เคยอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย ์แต่ต่อมาไดเ้พกิถอนชื�อบรษิทัออกจากตลาดหลกัทรพัย ์โดยบรษิทัดงักล่าวไดม้กีารแสดงขอ้มลูตวัเลขเกี�ยวกบั
การใหค้วามร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างประเทศ จงึขอใหธ้นาคารแสดงขอ้มลูดงักล่าวว่าผูถ้อืหุน้รายใหญ่ไดใ้หก้ารสนับสนุน
อะไรบา้ง มผีลติภณัฑอ์ะไรบา้ง และขอใหธ้นาคารชี�แจงเกี�ยวกบัจาํนวนการสรา้งรายไดข้องสาขาแต่ละสาขา เพื�อปรบัปรุง
การใหบ้รกิารต่อไป ผลติภณัฑอ์ย่างหนึ�งที�ยงัไม่เป็นรูจ้กัดกีค็อื Preferred ขอใหท้ําการปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิ�งขึ�น 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูช้ี�แจง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร กล่าวว่าทั �งหมดม ี3 ประเดน็ โดยจะขอตอบใน 2 ประเดน็
หลงั สาํหรบัประเดน็เรื�องเกี�ยวกบัผลลพัธท์ี�ธนาคารได้จากการเป็นส่วนหนึ�งของบรษิทัในกลุ่ม CIMB ซึ�งอาจต้องมกีาร
ขยายความในรายงานประจําปีเพิ�มเติมในเรื�องผลิตภัณฑ์ของธนาคาร แต่ในส่วนของการบริหารค่าใช้จ่าย และการ
สนบัสนุน จะมรีายงานหนึ�งในตอนทา้ยของรายงานประจําปี เรื�องรายการเกี�ยวโยง ซึ�งจะเหน็ว่าไดม้รีายการ IT Support 
ต่างๆ ที�ทางกลุ่มซเีอม็บ ีไดใ้หก้ารสนบัสนุนธนาคารเป็นอย่างด ีและที�ผ่านมากลุ่มซไีอเอม็บกีบัธนาคารไดใ้หค้วามร่วมมอื
กนัเป็นอย่างดี ยกตวัอย่างเช่น ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสทิธติามเกณฑ์ Basel lll ของธนาคารกรุงไทยในสกุลเงิน
มาเลเซยีรงิกติ มูลค่า 1,000 ลา้นรงิกติ โดยมธีนาคารเป็นผูจ้ดัจําหน่าย ซึ�งหุน้กูชุ้ดนี�ไดร้บัความเชื�อมั �นจากนักลงทุนใน
ประเทศมาเลเซยีจนได้รบัรางวลัระดบัภูมภิาคหลายรางวลั สะท้อนให้เหน็ความแขง็แกร่งของธนาคารและเครอืข่ายที�
ครอบคลุมภูมภิาคอาเชี�ยนของกลุ่มซไีอเอม็บ ี 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ขอใหน้ายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายธุรกจิรายย่อยเป็นผูช้ี�แจงในเรื�องของ CIMB Preferred และขอ้สงัเกตเรื�องสาขา 

นายอดศิร เสรมิชยัวงศ ์รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายธุรกจิรายย่อย กล่าวว่า สาํหรบักลุ่มลูกคา้อุดมศกึษา 
จะขอรบัไวพ้จิารณาและดาํเนินการเพิ�มเตมิ เนื�องจากกลุ่มลกูคา้ดงักล่าวเป็นกลุ่มลกูคา้ที�น่าสนใจและในอนาคตหากลูกคา้
กลุ่มดงักล่าวเขา้สู่วยัทํางาน กจ็ะเป็นกลุ่มลูกค้าที�จะใช้บริการกบัธนาคารอย่างต่อเนื�อง นายอดิศรชี�แจงว่าที�ผ่านมา
ธนาคารไม่ได้เน้นกลุ่มลูกค้าดงักล่าวมากนัก เนื�องจากธนาคารมสีาขาในการให้บรกิารค่อนขา้งน้อย จงึยงัไม่สามารถ
เขา้ถงึกลุ่มลูกค้าดงักล่าว แต่ในปจัจุบนั Digital Banking และ Mobile Banking เขา้มามบีทบาทมากขึ�น และการที�
ธนาคารไดร่้วมมอืกบัทาง AIS จดัทาํ Beat Banking ขึ�นมา เพื�อเพิ�มช่องทางในการใหบ้รกิาร เช่น การเปิดบญัชผี่านสาขา 
AIS ตามศูนยก์ารคา้ทั �วไป ทําใหธ้นาคารสามารถเขา้ถงึลูกคา้กลุ่มดงักล่าวไดม้ากขึ�น โดยในปจัจุบนัธนาคารไดร้บัการ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยใหส้ามารถเปิดบญัชธีนาคารไดท้ี�สาขา AIS โดยพนักงานของ AIS ซึ�งอยู่ระหว่าง
ปรบัเปลี�ยนระบบการทํางาน และคาดว่าในไตรมาสที� 2 จะขยายตวัไดม้ากขึ�น และสามารถรบัรองลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนี�ไดด้ขี ึ�น  

เรื�องของบางสาขา ที�อาจจะไม่สะดวกในการเขา้รบัการบรกิารหรอืสาขาที�มปีญัหาเรื�องการจอดรถ ธนาคารจะ
พยายามปรบัปรุงและจดัหาสถานที�สาํหรบัอาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ใหด้ขี ึ�น ทั �งนี�ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมาธนาคารได้
ทาํการปิดบางสาขาไป ซึ�งสาขาที�ทาํการปิดไปสว่นใหญ่เป็นสาขาที�ลกูคา้ไม่สะดวกมาใชบ้รกิาร  

ในส่วนของลูกค้า CIMB Preferred ตามที�คุณสุภคัได้ชี�แจงใหท้ราบ จํานวนลูกค้า CIMB Preferred ของ
ธนาคาร ในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ไดม้จีํานวนเพิ�มขึ�นจากเดมิ 10,000 ราย ปจัจุบนันี�มลีูกคา้ CIMB Preferred 40,000 กว่า
ราย นบัว่าไดร้บัการตอบรบัและความเชื�อมั �นจากลกูคา้มากขึ�น  ในปีที�ผ่านมาเราไดเ้พิ�มสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ใหก้บัลูกคา้ 
CIMB Preferred สาํหรบัเรื�องการใชบ้รกิาร Airport Lounge ธนาคารปรบัปรุงการใหบ้รกิาร ทั �งนี�จากที�ธนาคารสาํรวจใน
เรื�องของ Airport Lounge ยงัมลีูกคา้มาใชบ้รกิารไม่มาก โดยในปีนี�เราไดป้รบัปรุงเพิ�มเตมิในเรื�องของ Limousine ที�จะ
ใหบ้รกิาร รบั-สง่ ลกูคา้ซึ�งกอ็าจจะช่วยแกป้ญัหากรณีที�ลกูคา้ลมืคปูองสาํหรบันํามาใชบ้รกิารดงักล่าวไดม้ากขึ�น อย่างไรก็
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ตาม ธนาคารจะปรบัปรุงการใหบ้รกิารใหส้ามารถเทยีบเคยีงกบัธนาคารพาณิชยอ์ื�นๆ ได ้ในปีที�ผ่านมาในส่วนของ CIMB 
Preferred ธนาคารไม่ไดมุ้่งเน้นการใหส้ทิธปิระโยชน์เรื�อง Airport Lounge หรอืสทิธปิระโยชน์ทั �วๆ ไป แต่ธนาคารมุ่งเน้น
การนําเสนอผลติภณัฑก์ารลงทุนใหม่ๆ ใหก้บัลูกคา้ รวมถงึการใหบ้รกิารความรูเ้กี�ยวกบัผลติภณัฑต่์างๆ ใหก้บัลูกคา้ได้
อย่างครบถว้น และขอชี�แจงเพิ�มเตมิไปถงึผลติภณัฑข์องกลุ่มผูส้งูวยั  ในปีที�ผ่านมา ธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝาก  Senior 
Saving ที�สามารถใชล้ดหย่อนภาษไีด ้อกีทั �งยงัใหผ้ลตอบแทนสงูที�สดุในกลุ่มธนาคารพาณิชย ์อยู่ที�รอ้ยละ 2.1 แต่ทั �งนี�จะ
นําขอ้สงัเกตไปพจิารณาและปรบัปรุงผลติภณัฑต่์อไป 

ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพื�อขอคาํชี�แจงเพิ�มเตมิ ดงันี� 

1) ผลการดําเนินงานของธนาคารในปีที�ผ่านมา อตัราส่วนทางการเงนิต่างๆ ที�ไดม้กีารแสดงรายละเอยีดไว ้
เหน็ไดว้่า ผลการดาํเนินงานของธนาคารลดลง เช่น อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้Return on Equity (ROE) 
จากเดมิรอ้ยละ 4.3 ลดลงไปเหลอืรอ้ยละ 3.1 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยR์eturn on Asset  (ROA) กล็ดลง
เช่นเดยีวกนั สะทอ้นถงึผลการดาํเนินงานบางอย่างของธนาคารในปีที�ผ่านมา แมว้่าธนาคารมกีารปล่อยสนิเชื�อต่างๆ ไดด้ ี
แต่มกีารตั �งสํารองหนี�สูญเพิ�มขึ�นมากหากดูจากงบการเงนิ แสดงใหเ้หน็ถึงผลการดําเนินงานในปีที�ผ่านมาลดตํ�าลง จงึ
อยากสอบถามประธานฯ ว่ามวีธิกีารจดัการในการแกไ้ขอย่างไร เพื�อใหผ้ลการดาํเนินงานดขีึ�นในปีนี�  

2) จากที�ธนาคารชี�แจงว่ามกีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ เช่น การออกหุน้กูใ้นปีที�ผ่านมา อยากขอคาํชี�แจงเพิ�มเตมิ
ว่าในเดอืนที�ผ่านมา ในฐานะที�เป็นลูกคา้ CIMB Preferred ไม่เคยไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากทางธนาคารเรื�องหุน้กูด้งักล่าว 
หากพิจารณาแล้วเป็นหน้าที�ของพนักงานขาย แต่หากพนักงานขายไม่ทําการติดต่อลูกค้า และลูกค้าต้องสอบถาม
รายละเอยีดของผลติภณัฑด์ว้ยตนเอง แลว้สทิธพิเิศษเฉพาะลกูคา้ CIMB Preferred อยู่ตรงไหน 

3) จากที�ธนาคารไดท้าํการปิดสาขาไปเป็นจาํนวนมาก พบว่าสาขาอโศกไดปิ้ดทาํการสาขาและประกาศขายใน
ราคา 50 ลา้นบาท หากธนาคารปิดทาํการสาขาทั �งหมด เหลอืแต่สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ และเมื�อดาํเนินการขายตกึเดมิที�
เคยเป็นที�ตั �งของสาขาแลว้ รายไดจ้ากการขายสาขาดงักล่าว ธนาคารนําไปใชด้ําเนินการอย่างไร แลว้เหตุใดในรายงาน
ประจาํปีจงึมชีื�อสาขาและเบอรโ์ทรศพัทข์องสาขาที�ปิดไปแลว้ และตนไม่เคยไดร้บัขอ้มลูขา่วสารจากสาขาพารากอนเลย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูช้ี�แจง 

กรรมการผู้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ชี�แจงว่าผลของการดําเนินงานในปีที�ผ่านมา กําไร
โดยรวมนั �นสงูขึ�น  แต่ผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ ROE ลดลงเนื�องจากปลายปีที�ผ่านมามกีารเพิ�มทุนประมาณ 3,000 ลา้น
บาท ซึ�งได้เตรยีมไว้สําหรบัเพิ�มความแขง็แกร่งทางธุรกจิและรองรบัธุรกจิของธนาคาร จึงส่งผลในการคํานวณ ROE
สาํหรบักาํไรสทุธขิองธนาคารไม่ไดเ้พิ�มขึ�นตามเป้า เนื�องจากมกีารตั �งสาํรองเพื�อรองรบัในเรื�องคุณภาพของสนิเชื�อในระบบ 
จากสภาวะเศรษฐกจิในปีที�ผ่านมาแต่ละธนาคารไดม้กีารรายงานว่าสดัสว่นสนิเชื�อที�ไมก่่อใหเ้กดิรายได(้NPLs) เพิ�มขึ�น ทาํ
ให้มกีารตั �งสาํรองเผื�อไว้ ในส่วนของธนาคารได้มกีารปรบัปรุงเรื�องเกณฑ์ต่างๆ ยกตวัอย่างเช่น การใหส้นิเชื�อรายย่อย 
ธนาคารไดเ้พิ�มบุคลากรที�เชี�ยวชาญในเรื�องการวเิคราะหค์วามเสี�ยง อกีทั �งธนาคารไดม้กีารปรบัปรุงกระบวนการตดิตาม
ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อมและลูกค้ารายใหญ่ในเรื�องคุณภาพการให้สนิเชื�อกรณีลูกค้าเป็น NPLธนาคารได้
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการตดิตาม และจดัปิดยอดบญัช ีคาดว่ามาตรการดงักล่าวจะมผีลในการดงึสาํรองกลบัมาและ
ช่วยประหยดัสาํรองได ้

สาํหรบัการควบรวมหรอืการปิดทาํการสาขาในช่วงที�ผ่านมา เนื�องจากสาขาหลายแห่งเพิ�งปิดทําการไปในช่วง 
1-2 เดอืนที�ผ่านมา แต่ขอ้มูลที�ใชจ้ดัทํารายงานประจําปีเป็นขอ้มูล ณ สิ�นปี จงึทําใหม้รีายชื�อสาขาที�ปิดทําการดงักล่าว
ปรากฏในรายงานประจาํปี ธนาคารขออภยัในความคลาดเคลื�อนและจะนําขอ้เสนอต่างๆ ไปปรบัปรุง  
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ในช่วง 2-3 ปีที�ผ่านมา ธนาคารสามารถดาํเนินธุรกจิทุกอย่างที�ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ทําได ้ทั �งนี�ธนาคาร
เหน็ว่าควรใหค้วามสาํคญักบัลูกค้าในเรื�องของเงนิลงทุนและการออม ขณะเดยีวกนักอ็ํานวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ใน
ดา้นเทคโนโลยหีรอืในรปูแบบเครอืขา่ยของพนัธมติร  

นายสทิธโิชค บุญวานิช ผู้ถอืหุน้ กล่าวชื�นชมคณะผูบ้รหิารของธนาคารที�สามารถบรหิารธนาคารแข่งขนักบั
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ไดเ้ป็นอย่างด ีและเชื�อมั �นว่าคณะผูบ้รหิารจะบรหิารงานของธนาคารใหด้ยีิ�งขึ�นหลงัจากนั �นได้
สอบถามว่า จากประสบการณ์ทํางานของคุณสุภคั อยากทราบว่ามแีผนกลยุทธท์างการตลาดใดบา้งที�สามารถนํามาปรบั
ใช้กบัธนาคาร เนื�องจากธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดเลก็ ทําให้มีลูกค้าและผลติภณัฑ์ที�จํากดั ซึ�งอาจทําให้การ
บรหิารงานมคีวามยากลําบากและขอชื�นชมการปฏบิตัิงานของพนักงานที�มคีวามละเอยีดรอบคอบ ถงึแมใ้นบางสาขาที�
พนกังานยงัไม่สามารถชี�แจงรายละเอยีดของผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ได ้จงึตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงเพิ�มเตมิ สาํหรบัพนักงาน
ประจําสาขาที�มีความสามารถ หากธนาคารมผีลติภณัฑ์ที�น่าสนใจ พนักงานเหล่านี�จะสามารถทํากําไรให้กบัธนาคาร
ได้มากขึ�นแน่นอน ทั �งนี�ได้เสนอความคดิเหน็ว่าต้องการให้ธนาคารมผีลติภณัฑ์เงนิฝากสําหรบัครอบครวัที�ให้ดอกเบี�ย
สงูขึ�น สาํหรบับตัรเครดติของธนาคารอยากใหเ้พิ�มสทิธพิเิศษในเรื�องของการท่องเที�ยวระหว่างประเทศซึ�งจะสรา้งความ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้ของธนาคารในระดบัภูมภิาคนี�ไดเ้ป็นอย่างด ี

รองประธานฯ กล่าวว่า เนื�องจากอยู่ในวาระผลการดําเนินงานของธนาคารคําแนะนําทั �งหมด ขอรบัไว้เพื�อ
พจิารณาปรบัปรุงใหด้ขี ึ�น และขอขอบพระคุณที�ไดเ้สนอความคดิเหน็ที�เป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงพฒันาการใหบ้รกิาร
ของธนาคาร  

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า วาระที� 2 เป็นการรบัทราบรายงานผลการ
ดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558 เพื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ ไม่ตอ้งมกีารออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558  

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558 

 
 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2558 

 รองประธานฯเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ซึ�งธนาคารไดจ้ดัส่งไปยงัผูถ้อืหุน้ทุกท่านไดพ้จิารณาเป็นการล่วงหน้าพรอ้มหนังสอืนัดประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แลว้และขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูร้ายงานสรุปต่อที�ประชุมผูถ้อื
หุน้เพื�อพจิารณาเกี�ยวกบังบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร แถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่างบการเงนิที�เสนอต่อที�ประชุม
นี� เป็นงบการเงนิที� บรษิทั ไพรซว์อเตอรเ์ฮา้สค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั ผูส้อบบญัชขีองธนาคารไดต้รวจสอบและรบัรอง
เรยีบรอ้ยแลว้รายละเอยีดสรุปได ้ดงันี� 

ฐานะการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย ณ 31 ธนัวาคม 2558 มสีนิทรพัยร์วมจํานวน 304.6 พนัลา้นบาท
สนิเชื�อรวมดอกเบี�ยค้างรบัอยู่ที� 199.1 พนัลา้นบาทและเงนิลงทุนสุทธจิํานวน 54.9 พนัลา้นบาทหนี�สนิรวมมจีํานวน 
277.5 พนัลา้นบาท โดยมเีงนิฝาก 170.2 พนัลา้นบาทและเงนิกูย้มื 34.0 พนัลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้จํานวน 27.1 
พนัล้านบาทซึ�งเป็นทุนที�ออกและชําระแล้วจํานวน 12.4 พนัล้านบาท ผลการดําเนินงานของธนาคารและบรษิทัย่อย
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สาํหรบัปีสิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 มผีลกําไรสุทธ ิ 1,052 ลา้นบาท โดยมรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 12,234       
ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู จาํนวน 10,897 ลา้นบาท  

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารรายงานต่อที�ประชุมผูถ้อื
หุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยกล่าวว่าจากรายงานประจําปีหน้า 
49 เรื�องโครงสรา้งรายไดข้องธนาคารรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิในปี 2557 จํานวน 150.5 ลา้นบาทและ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิในปี 2558 จํานวน 73.3 ลา้นบาท พบว่าไม่สมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายดอกเบี�ยที�เป็น
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ถา้รายไดข้องธนาคารลดลงเหตุใดค่าใชจ้่ายดอกเบี�ยดงักล่าวจงึไม่ลดลงไปดว้ย 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูช้ี�แจง 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารชี�แจงว่าตัวแปรที�มีผลกบัค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยก็คืออตัรา
ดอกเบี�ยในตลาดซึ�งยอดที�ปรากฏในรายงานประจําปีเป็นยอดรวม ณ สิ�นปี ไม่สามารถระบุไดว้่าระหว่างปีที�ผ่านมาช่วง
ใดบา้งที�อตัราดอกเบี�ยในตลาดลดลงซึ�งบางช่วงรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิอาจสงูขึ�นกเ็ป็นได ้

นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยขอใหผู้บ้รหิารสายการเงนิอธบิาย
เพิ�มเตมิในประเดน็ดงักล่าวเนื�องจากรายการดงักล่าวไม่สมัพนัธก์นัอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

รองประธานฯ กล่าวว่าเนื�องจากประเด็นดงักล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะจึงขออนุญาตอธิบายเพิ�มเติม
หลงัจากเสร็จสิ�นการประชุมแล้วโดยจะให้นายเจสนั ลอีอง ก๊อกยวิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงนิ เป็นผู้
อธบิายรายละเอยีดดงักล่าว 

นายวสนัต ์เงนิสขุไพบูลย ์ขอทราบรายละเอยีดเพิ�มเตมิประเดน็หนี�สงสยัจะสญูที�ตั �งขึ�นจํานวน 3,425 ลา้นบาท
หากเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนๆ มจีํานวนค่อนขา้งสูง เนื�องจากธนาคารมจีํานวนลูกหนี�เพิ�มมากขึ�นธนาคารจงึได้มกีารตั �ง
สาํรองเพิ�มขึ�นแต่กม็รีายการหนี�สงสยัจะสญูที�ถกูตดัจาํหน่ายออกไปธนาคารไดจ้าํหน่ายไปในลกัษณะใดและจาํหน่ายใหก้บั
ใคร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ชี�แจงว่า ธนาคารไดม้กีารขายสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได้
(NPLs) ส่วนหนึ�งที�เป็นสนิเชื�อรายย่อยที�มหีลกัประกนัและสนิเชื�อรายย่อยที�ไม่มหีลกัประกนั ลูกคา้ธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ธนาคารขายสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดด้ว้ยวธิกีารประมูล ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 กอง 
ซึ�งสองในสามกองดงักล่าวเป็นบุคคลภายนอกที�ใหค้วามสนใจประมูลได้ไป ส่วนกองที�สามมผีูใ้ห้ความสนใจเขา้ร่วมการ
ประมลู 2 ราย ปรากฏว่าหนึ�งในผูท้ี�ใหค้วามสนใจคอืบรษิทั บรหิารสนิทรพัย ์สาทร จํากดั ซึ�งไม่ไดเ้ป็นบรษิทัในเครอืของ
ธนาคารแต่เป็นบรษิทัในเครอืของกลุ่มซไีอเอม็บไีดป้ระมูลไป ซึ�งรายการดงักล่าวผ่านขั �นตอนเรื�องรายการเกี�ยวโยง ทั �งนี�
ธนาคารไดร้บัเงนิจากการขาย NPL จาํนวน 2 พนักว่าลา้นบาท เมื�อหกัค่าใชจ้่ายต่างๆ ออก ธนาคารจะขาดทุนประมาณ 
40 ลา้นบาท ซึ�งถอืว่าเป็นจาํนวนไม่มากเมื�อเปรยีบเทยีบกบัยอดที�เป็นสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(NPLs)  
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ผูถ้อืหุน้สอบถามเพื�อขอคาํชี�แจงเพิ�มเตมิดงันี� 

เรื�องหนี�สงสยัจะสญูในปีที�ผ่านมาขอใหผู้บ้รหิารชี�แจงประเดน็ดงักล่าวใหล้ะเอยีดมากขึ�น หากสงัเกตจากการตั �ง
สาํรองหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสูญในปีที�ผ่านมามจีํานวนเพิ�มขึ�นหนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญขาดทุนจากการดอ้ยค่าในปีที�
ผ่านมาธนาคารตั �งไว ้3,425.2 ลา้นบาท หากเปรยีบเทยีบกบัปี 2557 ในสว่นงบการเงนิของธนาคารที�ตั �งไวจ้ํานวน 1,702 
ลา้นบาท กบัการใหส้นิเชื�อแสดงในงบของการเงนิโดยเงนิใหส้นิเชื�อแก่ลกูหนี�มดีอกเบี�ยคา้งรบั 188.177 ลา้นบาท แต่ในปี 
2558 เงนิใหส้นิเชื�อแก่ลูกหนี�มดีอกเบี�ยคา้งรบั 197.2 ลา้นบาท จงึอยากทราบขอ้มูลรายละเอยีดการตั �งNPL ดงักล่าว
เพราะเหตุใดถงึตอ้งมกีารตั �งสงูกว่าเดมิเป็นจาํนวนมาก  

ขอคําชี�แจงเพิ�มเตมิจากรายงานประจําปีหน้า 170 ขอ้ 10.4 เรื�องการจําแนกสนิเชื�อในส่วนพจิารณาเงนิปนัผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เรื�องค่าตอบแทนกรรมการที�มจีํานวนเพิ�มขึ�นจากปีที�ผ่านมามผีลกระทบต่อการพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผล
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ดว้ยหรอืไม่ในวาระถดัไป 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารชี�แจงว่า นอกเหนือจากฐานสนิเชื�อโดยรวมที�ธนาคารต้อง
พจิารณาตวัแปรที�สาํคญัเกดิจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยมกีฎเกณฑบ์งัคบัใหธ้นาคารพจิารณาว่าหลกัประกนัมมีูลค่า
เท่าใดให้ทําการตั �งสํารองในส่วนที�ค้างจากหลกัประกนันั �น และอีกหนึ�งตวัแปรที�สําคญัในการตั �งสํารองก็คอืสภาวะ
เศรษฐกจิในปจัจุบนัค่อนขา้งอ่อนแอแต่ละธนาคารพาณิชยจ์ะทาํการตั �งสาํรองไวโ้ดยธนาคารไดป้ระเมนิการตั �งสาํรองโดย
อา้งองิจากปีที�ผ่านมาได้สาํรองหนี�เสยีอยู่ที�รอ้ยละ 92-93 และเพื�อใหธ้นาคารมสีาํรองเพยีงพอธนาคารต้องเตรยีมการ
ต่างๆเพื�อลดความเสี�ยงหากธนาคารสามารถปรบัปรุงรายการอะไรต่างๆไดก้จ็ะสามารถประหยดัสํารองที�ต้องตั �งขึ�นใน
อนาคตได ้ 

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าจากที�มกีารตั �งสาํรองเพิ�มมากขึ�นแสดงใหเ้หน็ว่าคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อของธนาคารไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าที�ควร ธนาคารจะมกีารปรบัปรุงมาตรฐานการทาํงานของคณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อหรอืไม่  

รองประธานฯ กล่าวว่าในฐานะที�เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบที�ผ่านมาไดม้กีารพจิารณาเรื�องดงักล่าวมา
โดยตลอดแต่เนื�องจากลูกค้าบางรายเป็นลูกค้ารายเก่าประกอบกบัสภาวะเศรษฐกิจจึงทําให้หนี�สูญมีจํานวนเพิ�มขึ�น
ธนาคารจงึต้องมกีารตั �งสํารองอย่างระมดัระวงัมากขึ�นและด้วยปจัจุบนัแนวโน้มความต้องการในภาคธุรกจิเพิ�มมากขึ�น
ธนาคารจึงได้มีวิธีการจัดการเรื�องการจดัเก็บหนี�โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยอย่างใกล้ชิด ทั �งนี�ธนาคารจะขอรับเรื�อง
คณะกรรมการพจิารณาสนิเชื�อไวพ้จิารณา 

สําหรบัเรื�องค่าตอบแทนกรรมการ รองประธานฯชี�แจงว่าเนื�องจากในอดตีดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบเด๊า เมง็ เป็น
พนักงานของกลุ่มซีไอเอ็มบีแต่ต่อมาได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของกลุ่มซีไอเอ็มบีจึงเป็นกรรมการที�ได้รับ
ค่าตอบแทนจากธนาคาร ดงันั �นค่าใชจ้่ายในสว่นของกรรมการที�เพิ�มขึ�นมาจากส่วนของดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ เป็น
สว่นใหญ่อกีทั �งธนาคารไดม้กีารตั �งคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพิ�มขึ�นจงึทาํใหม้ค่ีาใชจ้่ายเพิ�ม 

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าการที�ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ ดาํรงตําแหน่งอยู่ในธนาคารไดร้บัการคดัเลอืกมาจากทางใด  

รองประธานฯ ชี�แจงว่าดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบเด๊า เม็งดํารงตําแหน่งอยู่ในธนาคารได้รบัการคดัเลือกมาจาก
คณะกรรมการธนาคารและการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้  
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ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอสอบถามเพิ�มเติมเรื�องงบการเงิน งบกระแสเงินสดในส่วนที�ขาดทุนจากการแปลงค่างบ
การเงนิเฉพาะการดาํเนินงานในต่างประเทศในสว่นนี�มาจากผลการดาํเนินงานจากสาขาลาวหรอืไม่  

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าขอใหผู้ต้รวจสอบบญัชจีาํแนกรายละเอยีดเรื�องงบการเงนิในส่วนของหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู
ว่าหนี�ดงักล่าวขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นจาํนวนเท่าไหร่  

รองประธานฯ ชี�แจงว่าการขาดทุนจากการดอ้ยค่ามจีาํนวนมากธนาคารจะจดัทาํรายละเอยีดดงักล่าวเพิ�มเตมิ 

นายวสนัต ์เงนิสขุไพบลูย ์สอบถามเรื�องงบการเงนิจากรายงานประจาํปีหน้า 128 งบเฉพาะธนาคาร ณ วนัที� 31 
ธนัวาคมปี 2557  รายการสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิมอียู่จํานวน 18,800 ลา้นบาทแต่ขอ้มูล ณ วนัที� 31 
ธนัวาคม 2558 จํานวนรายการสนิทรพัยต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพิ�มขึ�นมากเมื�อพจิารณาจากรายไดข้องปีที�ผ่านมา
พบว่าไม่สมัพนัธก์นัจงึขอสอบถามเพิ�มเตมิว่าธนาคารมนีโยบายในบรหิารงานดา้นตราสารอนุพนัธท์างการเงนิอย่างไร  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ชี�แจงว่าสิ�งหนึ�งที�ธนาคารเน้นในการขยายธุรกจิคอืการทํา
ธุรกรรมของสายบรหิารเงนิ ทั �งนี� ขึ�นอยู่กบัประสทิธภิาพของทมีงานและการเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มซไีอเอม็บซีึ�งรายการที�
เพิ�มขึ�นมกัจะสอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของธนาคารที�มผีลติภณัฑอ์อกมาใหน้ักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย โดยหลาย
ผลติภณัฑข์องธนาคารไดร้บัรางวลัจากสถาบนัต่างๆ ในเรื�องของส่วนแบ่งทางการตลาดและเนื�องจากการออกผลติภณัฑ์
อนุพนัธท์างการเงนินั �นมขี ั �นตอนในการควบคุมกํากบัดูแล ทั �งธนาคารแห่งประเทศไทยมกีฎเกณฑท์ี�เขม้งวดที�ต้องไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง คณะกรรมการธนาคาร โดยธนาคารมีข ั �นตอนในการควบคุมและ
กําหนดขอบเขตความเสี�ยง ดงันั �นจงึขอชี�แจงให้ทราบว่าธนาคารมทีีมงานที�มคีวามสามารถจงึทําให้จํานวนสนิทรพัย ์  
ตราสารอนุพนัธท์างการเงนิมจีาํนวนเพิ�มขึ�นดงักล่าว 

 ผูถ้ือหุ้นขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารชี�แจงว่าในรอบปีที�ผ่านมาหรอืยอ้นหลงัไม่
เกนิ 3 ปีธนาคารไดร้บัรางวลัจากการจาํหน่ายผลติภณัฑต์ราสารอนุพนัธท์างการเงนิอะไรบา้งและธนาคารเองไดร้บักําไร
ขาดทุนจากผลติภณัฑด์งักล่าวมากน้อยเพยีงใด  

รองประธานฯ ขอใหน้ายสธุรี ์โลว้โสภณกุล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายบรหิารเงนิ เป็นผูช้ี�แจง 

นายสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารเงิน ชี�แจงว่าปีที�ผ่านมาธนาคารได้รบัรางวลั
ประมาณ 13 รางวลัทั �งในเรื�องของผลติภณัฑ์การเงนิที�เป็นผลติภณัฑพ์ื�นฐานเช่นการซื�อขาย FX ธรรมดาและทั �ง
ผลติภณัฑ์ที�มคีวามซบัซอ้นเพิ�มขึ�นในลกัษณะการออกตราสารหนี�ที�มอีนุพนัธแ์ฝง ทั �งนี�ธนาคารไดร้บัการสนับสนุนจาก
ทางกลุ่มซไีอเอม็บแีละนายอดศิร เสรมิชยัวงศ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายธุรกจิรายย่อย ในการนําผลติภณัฑ์ไป
จาํหน่ายใหน้กัลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดา สาํหรบัดา้นการบรหิารความเสี�ยงในรายงานประจาํปีถา้ดใูนงบการเงนิหน้า 128 
จะเหน็ไดว้่ามคีวามเสี�ยงค่อนขา้งน้อยแต่จาํนวนเพิ�มขึ�นตามปรมิาณการทําธุรกรรมของธนาคาร ในปีที�ผ่านมาธนาคารได้
มกีารจําหน่ายตราสารทางการเงนิที�มอีนุพนัธแ์ฝงใหก้บัลูกคา้รายย่อยประมาณ 9,000 ลา้นบาทรวมทั �งลูกคา้สถาบนัอกี
จาํนวน 9,000 – 10,000 ลา้นบาทขึ�นอยู่กบัความตอ้งการของลกูคา้  

สาํหรบัคาํถามเรื�องรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ  ในฐานะที�เป็นผูท้ําธุรกรรมโดยตรงเนื�องจากเงนิฝาก
บางประเภทของลกูคา้เช่นเงนิฝากจากสถาบนัการเงนิประเภทบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึ�งมาใชบ้รกิารในเรื�องการฝากออมทรพัย์
จะถูกจดัอยู่ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิดว้ย เมื�อมเีงนิฝากประเภทนี�ที�คา้งไวใ้นงบการเงนิธนาคารจะไม่เรยีก
เงนิฝากรายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจําปีหน้า 191 จะพบว่าทางด้านหนี�สนิที�อยู่ที�บรษิัทหลกัทรพัย์รายการ
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ดงักล่าวธนาคารไม่ไดด้าํเนินการใด เป็นรายการที�ธนาคารรบัฝากจากบรษิทัหลกัทรพัย ์แต่เนื�องจากวธิกีารลงบญัชตีาม
มาตรฐานอาจจะทําใหเ้หมอืนธนาคารมธีุรกรรมทางการเงนิระหว่างธนาคารแต่ไม่ใช่รายการระหว่างธนาคารทั �งหมดจงึ
เป็นเหตุผลอย่างหนึ�ง รวมทั �งธุรกรรมบางอย่างที�ธนาคารทําธุรกรรมเนื�องจากมโีอกาสทางการเงนิการบรหิารความเสี�ยง
สภาพคล่องหรือการที�ธนาคารมีเงินบาทเหลือในบางขณะธนาคารจะศึกษาว่ามีโอกาสใดบ้างที�จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนไดด้ทีี�สุดในขณะนั �นๆ ซึ�งอาจจะไดด้อกเบี�ยน้อยลงแต่กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเพิ�มขึ�นโดยสายบรหิารเงนิ
ของธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบดแูลในการจดัสมดุลกาํไรความเสี�ยง ณ ขณะนั �น  

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอให้ที�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีงในวาระที� 3 พจิารณา
อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิวา่วาระนี�ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยจํานวน 24,022,972,845 เสยีงคดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9971 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยจํานวน 0 เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนงดออกเสยีงจาํนวน 676,809 เสยีงคดิเป็นรอ้ยละ 0.0028 ของผูถ้อืหุน้ซึ�ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ที�ผู้สอบบญัชไีด้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ 

 

 วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล 

รองประธานฯ  ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารแถลงต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ฐานะการเงนิเฉพาะธนาคารที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ธนาคารมผีลกาํไรสทุธจิาํนวน 707,334,741 บาท  

คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2558 
เป็นสาํรองตามกฎหมาย 35,400,000 บาทและส่วนที�เหลอืใหโ้อนไปเป็นกําไรสุทธคิงเหลอืหลงัจากการจดัสรรยกไปงวด
หน้าจาํนวน 671,934,741 บาท 

ธนาคารมนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธซิึ�งต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยที�เกี�ยวขอ้งประกอบกบัการพจิารณาในส่วนของเงนิกองทุนเพื�อการดําเนินธุรกจิในอนาคตของ
ธนาคาร   
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คณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบใหเ้สนอที�ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.0075 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของธนาคารรวมเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�นประมาณ 185 
ลา้นบาท   

ธนาคารกาํหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี� 28 เมษายน 2559 (Record Date) และให้
ปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุ้นเพื�อรวบรวมรายชื�อผูถ้อืหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยใ์นวนัศุกรท์ี� 29 เมษายน 2559 และกาํหนดการจ่ายเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดทีี� 19 พฤษภาคม 2559 

ทั �งนี�การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที�เสนอ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมโดยธนาคารจะยงัคง
มเีงนิกองทุนที�แขง็แกร่งสามารถรองรบัการขยายตวัทางธุรกจิของธนาคารไดอ้ย่างต่อเนื�อง 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูที�กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารรายงานต่อที�ประชุมผูถ้อื
หุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าสาํหรบัวาระที� 4 เรื�องพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงนิปนัผล
ขอให้ธนาคารตรวจสอบรายละเอยีดในหนังสอืนัดเชญิประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นในส่วนของปีเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิ  
ปนัผลประจาํปีใหถู้กตอ้ง 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร กล่าวว่าจะนําขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปปรบัปรุงในปีถดัไป 

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าเนื�องจากปีที�ผ่านมามกีารเพิ�มทุนเพื�อการขยายงานซึ�งการเพิ�มทุนดงักล่าวทําให้จํานวนหุ้น
เพิ�มขึ�น ทุนเพิ�มขึ�น แต่กาํไรสทุธลิดลงเมื�อเทยีบกบัปี 2558 โดยไดพ้ดูถงึในวาระที� 3 ไปแลว้นั �น ธนาคารเสนอใหจ้่ายเงนิ
ปนัผลเท่ากบัปีที�ผ่านมา คอืจํานวนไม่ถงึ 1 สตางค ์ทางธนาคารกล่าวว่าจะจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่างเท่า
เทยีมกนั  ในกรณีผูถ้อืหุน้รายย่อยจํานวนเพยีง 1 หุน้ทางธนาคารจะทําการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวเป็นจํานวน 0.1 บาท
หรอืจ่ายเงนิปนัผลจํานวน 0.0075 บาท เนื�องจากธนาคารไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เพยีง 1 หุน้ได ้   ซึ�ง
หากธนาคารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เพยีง 1 หุน้เป็นจํานวน 0.1 บาท จะทําใหผู้ถ้อืหุน้จํานวนดงักล่าวที�ธนาคารไม่
สามารถจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท ได ้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์มากกว่าผูถ้อืหุน้อื�นๆ  

นายวสนัต์ เงนิสุขไพบูลย ์กล่าวว่าขอให้ธนาคารพจิารณาการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุ้นเนื�องจากตนมองว่า
การจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาท ไม่สามารถจ่ายเป็นตวัเงนิไดจ้รงิๆ และขอเสนอใหป้รบัเปลี�ยนขอ้ความในนโยบาย
จ่ายปนัผลเนื�องจากโดยทั �วไปนิยมใชค้ําว่า “ไม่ตํ�ากว่า”  แต่ของธนาคารใชค้ําว่า “ไม่เกนิอตัรา”  ซึ�งตนมองว่ายงัลา้หลงั
กว่าบรษิทัอื�นๆ  

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ กล่าวว่าตนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์อื�นๆ ที�มีการบรหิารที�ได้กําไรมากกว่า
ธนาคาร แต่ตนยงัไม่เคยไดร้บัเงนิปนัผลจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าว ในฐานะที�เป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคาร การที�ธนาคาร
เพิ�มทุนทําให้มูลค่าหุ้นมจีํานวนมากกว่าเดมิและถ้าเปรยีบเทยีบกําไรของธนาคารกบัปีที�ผ่านมาพบว่าลดลงจากเดมิแต่
ธนาคารยงัจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้เป็นจาํนวนเท่าเดมิ  
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ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าจากการจ่ายเงนิปนัผลจํานวน 0.0075 บาท ดงักล่าวธนาคารโอนเงนิเขา้บญัชขีองผูถ้อืหุน้
เป็นจํานวนเงนิเท่าใด เป็นจํานวน 0.0075 บาท หลงัจากหกัภาษีหรอืโอนเงนิปนัผลเป็นจํานวน 0.1 บาท เนื�องจาก
ปจัจุบนัหน่วยเงนิขั �นตํ�าคอื 1 สตางค ์

ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าธนาคารสามารถจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวใหก้บัผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมไดจ้รงิหรอืไม่   

ผูถ้อืหุน้ขอยกตวัอย่างผูถ้อืหุน้จํานวน 100 หุน้กบัผูถ้อืหุ้นจํานวน 1 หุน้การจ่ายเงนิเขา้บญัชสีามารถทําได้
ต่างกนั กล่าวคอืผูถ้อืหุน้จํานวน 100 หุน้สามารถโอนเงนิหลงัจากหกัภาษีเขา้บญัชไีดแ้ต่สาํหรบัผูถ้อืหุน้จํานวน 1 หุน้   
ในสว่นที�ไดร้บัเงนิปนัผล 0.0075 บาท หลงัจากที�หกัภาษแีลว้การโอนเงนิเขา้บญัชดีงักล่าวสามารถทําไดห้รอืไม่หรอืต้อง
ปดัเศษเป็น 0.1 บาท ซึ�งตนมองว่าอาจเกดิปญัหาในเรื�องของความไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างผูถ้อืหุน้ดงักล่าวทั �งในส่วนของ
กรมสรรพากรสามารถหกัภาษดีว้ยหรอืไม่และธนาคารจะนําสง่ภาษอีย่างไร  

รองประธานฯ แจ้งในที�ประชุมว่าธนาคารไดท้ําการตรวจสอบแลว้สามารถดําเนินการจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวได้
และสามารถหกันําสง่ภาษไีดต้ามปกต ิ

นายฐาภพ คลี�สวุรรณ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ชี�แจงว่าธนาคารจะโอนจ่าย
ยอดเงนิปนัผลตามที�แจง้ไว ้แต่เนื�องจากเมื�อทาํการ Update สมุดบญัชรีายการในสมุดบญัชจีะแสดงยอดเงนิเป็น 0.1 บาท 
เนื�องจากไม่สามารถแสดงยอดที�เป็นทศนิยมสี�ตําแหน่งได ้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร กล่าวว่าธนาคารจะทําการจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
อตัรา 0.0075 บาท ตามที�ที�ประชุมอนุมตั ิ

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าขอเสนอความเหน็เพื�อเป็นแนวทางสําหรบัปีต่อๆไปถ้าหากมปีญัหาเรื�องการจ่ายเงินปนัผล     
ว่าสามารถทาํไดข้อใหธ้นาคารพจิารณาการจ่ายปนัผลในรปูแบบอื�นๆ เช่น หุน้หรอืกองทุนโดยแบ่งตามอตัราสว่นตามการ
ถอืหุน้  

ผูถ้อืหุน้ขอเสนอใหเ้พิ�มเงนิปนัผลเป็นจาํนวนหุน้ละ 1 สตางคเ์พื�อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว  

ผูถ้อืหุน้ขอสอบถามว่าเมื�อยอดเงนิปนัผลถูกโอนเขา้บญัชแีลว้ตวัเลขที�แสดง 0.1 บาท ธนาคารเจา้ของบญัช ี  
ปดัเศษใหเ้องและตกเป็นภาระของธนาคารเจา้ของบญัชดีงักล่าวหรอืไม่และตนเหน็ดว้ยกบัผูถ้อืหุน้บางท่านที�เสนอใหจ้่าย
ปนัผลเป็นหุน้หรอื Warrant แทน อย่างที�บางธนาคารพาณิชยอ์ื�นไดเ้คยทาํ  

รองประธานฯ กล่าวว่าสําหรบัเรื�องการจ่ายปนัผลเป็นหุ้นหรอืกองทุนทางธนาคารจะรบัไว้พจิารณาสําหรบัปี
ต่อๆไปสาํหรบัปีนี�ธนาคารจะจ่ายเงนิปนัผลจาํนวน 0.0075 บาทต่อหุน้  

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้ือหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่าวาระนี�ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้น 
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนมผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย จํานวน 24,021,467,143 เสยีง      
คดิเป็นรอ้ยละ 99.9891 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 2,263,737 เสยีง คดิเป็น
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รอ้ยละ 0.0094 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 337,194 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0014 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตักิารจดัสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปนัผล 

 
 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

รองประธานฯ นําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้นว่าคณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการ
กํากับดูแลกิจการในอัตราที�เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที�ความรับผิดชอบรวมทั �งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระดบัเดยีวกนั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัิตามหลกัการกํากบัดูแล
กจิการที�ด ีคณะกรรมการเหน็ควรนําเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจาํปี 2559 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะมกีารแบ่งจ่ายเป็น 2 สว่นกล่าวคอื (1) ค่าเบี�ยประชุมรายเดอืนและ (2) ค่าเบี�ย
ประชุมจากการเขา้ร่วมประชุมรายครั �ง ทั �งนี�ยอดรวมของอตัราค่าตอบแทนกรรมการยงัคงเดมิไม่เปลี�ยนแปลงรายละเอยีด
ดงันี�  

5.1. ค่าเบี�ยประชมุและค่ารบัรองคณะกรรมการ   

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 

ค่าเบี�ยประชมุ 

(รายเดือน) 
ค่าเบี�ยประชมุ 

(รายครั �ง) 
1.  ค่าเบี�ยประชมุ   

● ประธานกรรมการ 71,500 บาทต่อคน 58,500 บาทต่อคน 

● รองประธานกรรมการ 48,400 บาทต่อคน 39,600 บาทต่อคน 

● กรรมการ 24,000 บาทต่อคน 20,000 บาทต่อคน 

2. ค่ารบัรอง   

● ประธานกรรมการ 70,000 บาทต่อคน - 

ทั �งนี� กรรมการจะเป็นผูเ้สยีภาษเีงนิไดท้ี�เกดิขึ�น 

5.2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย  

กรรมการที�ได้รบัแต่งตั �งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆของธนาคารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี�ยประชุมรายเดอืนและค่าเบี�ยประชุมจากการเขา้ร่วมประชุมรายครั �ง ทั �งนี� ยอดรวมของอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการยงัคงเดมิไม่เปลี�ยนแปลง ดงันี� 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

(ตาํแหน่ง) 

ปี 2559 

ค่าเบี�ยประชมุ 

(รายเดือน) 
ค่าเบี�ยประชมุ 

(รายครั �ง) 
1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   

● ประธาน 39,600 บาทต่อคน 32,400 บาทต่อคน 

● กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน 

2.  คณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ   

● ประธาน 28,600 บาทต่อคน 23,400 บาทต่อคน 

● กรรมการ 22,000 บาทต่อคน 18,000 บาทต่อคน 

นอกจากนี�คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็น
ประธานหรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั �น กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารแจง้ว่าไม่ขอรบั
ค่าตอบแทนแต่อย่างใด  

ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบทบาทหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยรวมทั �งค่าตอบแทนที�จ่ายใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลเพื�อใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบในรายงานประจําปี 
2558 ของธนาคารตามที�ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืนดัประชุมแลว้ 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชมุดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

ผูถ้อืหุน้กล่าวว่าไดนํ้าหนังสอืนัดประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ของธนาคารพาณิชยอ์ื�นมาเพื�อเปรยีบเทยีบกบัของ
ธนาคาร ค่าตอบแทนกรรมการที�ธนาคารเสนอแยกเป็นค่าเบี�ยประชุมรายเดอืนกบัค่าเบี�ยประชุมรายครั �งในปี 2558 ใน
ส่วนของประธานกรรมการ จํานวน 130,000 บาทต่อคน ธนาคารไม่ไดร้ะบุว่าเป็นค่าใชจ้่ายต่อครั �งต่อปีซึ�งตนเขา้ใจว่า
ธนาคารไดจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายปีไปแลว้ในปี 2558 เป็นจํานวน 130,000 บาท จงึขอสอบถามว่าค่าเบี�ย
ประชุมรายเดอืนจาํนวน 71,500 บาทและค่าเบี�ยประชุมรายครั �งจาํนวน 58,500 บาท การประชุมที�เกดิขึ�นจรงิกี�ครั �ง  

รองประธานฯ ชี�แจงว่าตามปกตปิระมาณ 12 ครั �งต่อปี โดยค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายต่อคนต่อเดอืน  

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าหากเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยของธนาคารกับธนาคารพาณิชย์อื�นพบว่า
ค่าตอบแทนของธนาคารค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ ค่าตอบแทนคณะกรรมชุดย่อย ประธาน
กรรมการจะไดร้บัค่าเบี�ยประชุมเป็นรายครั �งเฉพาะที�มาประชุมจํานวน 15,000 บาทต่อครั �ง กรรมการจะได้รบัค่าเบี�ย
ประชุม 10,000 บาทต่อครั �งต่อคน แต่ของธนาคารคณะกรรมการชุดย่อยอื�นๆ ประธานไดร้บัค่าเบี�ยประชุม 28,600 บาท
ต่อครั �ง กรรมการไดร้บัค่าเบี�ยประชุม 23,400 บาทต่อคนต่อครั �ง  

รองประธานฯ ขอใหน้างวาทนันท ์พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบั
ดแูลกจิการ เป็นผูช้ี�แจง 

นางวาทนันท ์พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการ ชี�แจงว่า
เรื�องค่าเบี�ยประชุมและค่ารบัรองกรรมการในส่วนของธนาคารไม่ได้ทําการปรบัขึ�นมาเป็นเวลาสบิกว่าปีแล้วทั �งในส่วน



 

- 23 - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย ์ค่อนขา้งแน่ใจว่ากรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ได้รบัค่าตอบแทนโดย
เฉลี�ยสงูกว่าของธนาคารค่อนขา้งมาก และหากดคู่าตอบแทนกรรมการของธนาคารจะพบว่าค่าตอบแทนที�กรรมการไดร้บั 
อยู่ในขั �นตํ�ามากหากเปรยีบเทยีบกบัธนาคารพาณิชยอ์ื�นๆ โดยค่าตอบแทนที�เพิ�มขึ�นในช่วงระหว่างปี 2557 – 2558 
เนื�องจากคุณจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช ไดล้าออกจากการดํารงตําแหน่งประธานกรรมการธนาคาร แลว้ดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบ
เด๊า เมง้ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการแทน และช่วงเวลาดงักล่าวดาโต๊ะ โรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ไดล้าออกจากการเป็น
พนกังานกลุ่มซไีอเอม็บธีนาคารจงึเหน็ว่าสมควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวใหก้บัดาโต๊ะโรเบริต์ แชบเด๊า เมง็ 

ผูถ้อืหุน้ขอสอบถามว่าเหตุใดนางวาทนนัท ์พเีทอรส์คิ จงึมาประชุมเพยีง 8 ครั �งจากการจดัการประชุมทั �งสิ�น 12 
ครั �งและเหตุใดคุณวาทนนัท ์พเีทอรส์คิ จงึลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee  

นางวาทนันท ์พเีทอรส์คิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการ ชี�แจงว่า
เนื�องจากปจัจุบนัตนอาศยัอยู่ที�ประเทศสงิคโปร์ ซึ�งบางครั �งตนไม่สามารถเดินทางมาประชุมได้ แต่ทั �งนี�ตนกไ็ด้แสดง
ความเห็นทั �งก่อนและหลังการประชุมและเพื�อไม่ให้กระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารจึงได้ลาออกจากการเป็น
กรรมการคณะกรรมการ Board Risk Committee  

ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าหากไม่สามารถเดนิทางมาประชุมไดส้ามารถประชุมผ่านระบบ Video Conference ได้
หรอืไม่ 

นางวาทนันท ์พเีทอร์สคิ ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกํากบัดูแลกจิการชี�แจงว่า
เนื�องจากปจัจุบนักฎหมายไม่รบัรองว่าการประชุมผ่านระบบ Video Conference เป็นองคป์ระชุมจงึไม่สามารถทาํได ้ 

ผูถ้อืหุน้ขอให้ชี�แจงในส่วนที�เป็นหมายเหตุคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกีรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร เป็นประธาน/กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยนั �น แต่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธาน
เจา้หน้าที�บรหิารแจง้ว่าไม่ขอรบัค่าตอบแทนแต่อย่างใด ทั �งนี�กรรมการจะเป็นผูเ้สยีภาษีเงนิไดท้ี�เกดิขึ�นและใครบา้งที�ต้อง
เสยีภาษเีงนิไดด้งักล่าว  

รองประธานฯ ชี�แจงว่าประธานและกรรมการที�รบัค่าตอบแทนดงักล่าวทุกคนจะเป็นผูเ้สยีภาษ ี

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถามรองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่าวาระนี�ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
(สองในสาม) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จํานวน 24,020,682,025 เสยีง    
คดิเป็นรอ้ยละ 99.9859 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 3,011,635 เสยีง   
คดิเป็นรอ้ยละ 0.0125 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 374,531 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 0.0015 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจํานวนเสยีงทั �งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
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วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2559 และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี 

รองประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมผู้ถอืหุ้นว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั ซึ�งกําหนดใหท้ี�ประชุม
ใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองธนาคารทุกปี และผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตั �งผูส้อบบญัชี
รายเดมิใหท้าํหน้าที�ต่อไปอกีกไ็ด ้ทั �งนี� โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งมกีระบวนการคดัเลอืกผูส้อบบญัชี
สาํหรบัรอบปี 2559 และเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณานําเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตั �งสาํนัก
งานสอบบญัชบีรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคารประจําปี 2559 โดย
กําหนดให้ผู้สอบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัรายชื�อต่อไปนี� มอีํานาจทํา ตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบญัชขีอง
ธนาคาร 

1. นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3442 

2. นางอุณากร   พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3257 

3. นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4298 

คณะกรรมการธนาคารเห็นควรเสนอให้ที�ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีและ
ค่าตอบแทนอื�น เป็นจํานวนเงนิ 9,250,000 บาท โดยมรีายละเอยีดค่าสอบบญัชตีามที�ระบุไวใ้นหนังสอืนัดประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้ที�ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านล่วงหน้าแลว้ 

นอกจากนี� บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 
สาขาเวยีงจนัทน์ และบรษิทัย่อยของธนาคาร จาํนวน 3 บรษิทั ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั เซน็เตอร ์ออโต ้ลสี จาํกดั 
2. บรษิทั ซที ีคอลล ์จาํกดั 
3. บรษิทั เวลิดล์สี จาํกดั  

ทั �งนี� ค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�นของกลุ่มธนาคารสาํหรบัปี 2559 รวมเป็นจํานวนเงนิทั �งสิ�น 11,150,000 
บาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 2 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�นปี 2558 จํานวน 10,920,000 บาท สาํหรบั
ค่าตอบแทนอื�น (Non-audit Fee) ในรอบปีบญัชทีี�ผ่านมา กลุ่มธนาคารไม่ไดร้บับรกิารอื�นจากสาํนกังานสอบบญัชทีี�ผูส้อบ
บญัชสีงักดั และไม่ไดร้บับรกิารอื�นจากบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัช ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูเสนอต่อที�ประชุมฯ แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็  

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ ผูถ้อืหุน้ มคีวามเหน็ว่าไม่ควรใชผู้ต้รวจสอบบญัชรีายเดมิ และไม่ควรเพิ�มค่าสอบบญัชี
และค่าตอบแทนอื�น เนื�องจากหากธนาคารมกีรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบที�เขม้งวด จะทาํใหธ้นาคารมกีารควบคุมที�
ด ีสง่ผลใหไ้ม่เป็นภาระค่าใชจ้่ายค่าสอบบญัช ี 

รองประธานฯ ชี�แจงว่า ธนาคารไดเ้จรจาต่อรองกบับรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั แล้ว 
จากขอ้เสนอของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั จากจํานวนเงนิทั �งสิ�น 11,900,000 บาท ลดลงเหลอื  
11,150,000 บาท โดยทางบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ไดเ้สนอขอเพิ�มค่าสอบบญัช ีรอ้ยละ 9 แต่
ทางธนาคารสามารถเจรจาต่อรองลดลงเหลอืร้อยละ 2.1 สาเหตุที�ค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�นเพิ�มขึ�นเนื�องจากมี
กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฏเกณฑ์จากธนาคารต่างประเทศเพิ�มมากขึ�น จึงทําให้ปรมิาณงานและ
ชั �วโมงการทาํงานเพิ�มขึ�นดว้ย 

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 
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รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี�ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,022,678,677 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9942 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 748,434 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0031 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จาํนวน 641,080 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0026 ของ
ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัแิต่งตั �ง นางอโนทยั ลกีจิวฒันะ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 3442 และ/หรอื นางอุณากร พฤฒธิาดา ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต เลขที� 3257 และ/หรอื นายไพบูล ตนักูล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4298 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย ประจําปี 2559 โดยกําหนดค่าสอบบญัชขีอง
ธนาคารและค่าตอบแทนอื�น เป็นจาํนวนเงนิ 9,250,000 บาท และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย สาขา
เวยีงจนัทน์ และบรษิทัย่อยของธนาคารเป็นจํานวนเงนิ 1,900,000 บาท รวมจํานวนเงนิค่าสอบบญัชแีละค่าตอบแทนอื�น
ของกลุ่มธนาคารปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิ 11,150,000 บาท  

 

วาระที� 7 พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุมผูถ้อื
หุน้ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บรหิารแจ้งต่อที�ประชุมผูถ้ือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 18 กาํหนดใหใ้นการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ทุกครั �ง กรรมการจํานวนหนึ�ง
ในสามของจํานวนกรรมการที�จะพงึมอีอกจากตําแหน่ง และในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง และกรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งนั �นอาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้ ซึ�งในการประชุมใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ครั �งนี� มกีรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1. นายสคุนธ ์กาญจนหตัถกจิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

3. นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม่ เชวน็ กรรมการ 

ทั �งนี� ธนาคารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื�อบุคคลที�มคุีณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องหา้มเพื�อเขา้รบั
การเลอืกตั �งเป็นกรรมการ โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละขั �นตอนไวบ้นเวบ็ไซต์ของธนาคาร ทั �งนี� ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ราย
ใดเสนอชื�อบุคคลเขา้มายงัธนาคาร   

คณะกรรมการธนาคาร (ซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยี) พจิารณาแลว้เหน็ควรใหนํ้าเสนอที�ประชุมใหญ่
สามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการที�ตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง 3 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระ
หนึ�ง เนื�องจากเหน็ว่ากรรมการทั �ง 3 คน เป็นบุคคลที�มคุีณสมบตัิเหมาะสมกบัการเป็นกรรมการ รวมทั �งไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานที�กํากบัดูแลและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง โดยกรรมการทั �ง 3 คน ไดร้บัความเหน็ชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ซึ�งประวตัโิดยย่อของกรรมการทั �ง 3 ท่าน ธนาคารไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ล่วงหน้าพรอ้ม
หนงัสอืนดัประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้แลว้  
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ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้ารายนามและภาพถ่ายของกรรมการที�จะรบัเลอืกตั �งทั �ง 3 คน แสดงบนจอภาพใน
หอ้งประชุมดว้ย  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ 
และแสดงความคดิเหน็  

เมื�อไม่มผีู้ใดสอบถาม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ขอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณา
เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ�มเติมว่า วาระนี�ต้องผ่านมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ทาํหน้าที�ประกาศผลคะแนน โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี� 

 

1. นายสคุนธ ์กาญจนหตัถกจิ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เหน็ดว้ย 24,020,741,762 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9861 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 2,608,536 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 717,893 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0029 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

      

2.  นายจติรพงษ์ กวา้งสขุสถติย ์ กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 2,608,436 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

      

3. นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม ่เชวน็ กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,359 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 2,608,436 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
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มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัเิลอืกตั �ง (1) นายสุคนธ ์กาญจนหตัถกจิ (2) นายจติรพงษ์ กวา้งสุขสถติย ์และ (3) นางสาวเซรน่ีา ตนั เหม่ เชวน็ 
กรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง      

  

วาระที� 8 พิจารณาแต่งตั �งกรรมการใหม่ 

ประธานฯขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหารแถลงต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื�อให้การทํางานของ
คณะกรรมการมปีระสทิธภิาพยิ�งขึ�น คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกํากบัดูแลกจิการ ได้เสนอให้
คณะกรรมการพิจารณานําเสนอที�ประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตั �งกรรมการธนาคารเพิ�ม 2 คน เป็นจํานวน
กรรมการรวม 10 คน ซึ�งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 14 ที�กาํหนดใหค้ณะกรรมการของธนาคารมจีาํนวนไม่น้อย
กว่า 5 คน และไม่เกนิกว่า 12 คน โดยผูท้ี�ไดร้บัการเสนอแต่งตั �งเป็นกรรมการ จํานวน 2 คน ไดร้บัความเหน็ชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ ดงันี�  

(1) นายจกัรมณฑ ์ ผาสกุวนิช  เป็น กรรมการ  

(2) นายประเวช  องอาจสทิธกุิล เป็น กรรมการ 

สาํหรบัการแต่งตั �งกรรมการแทน นางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั ที�ลาออก และยงัมวีาระคงเหลอือยู่ 1 ปี นั �น 
เนื�องจากทางคณะกรรมการยงัไม่สามารถสรรหาผู้ที�มคุีณสมบตัิที�เหมาะสมมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนได้ และจะ
ดาํเนินการสรรหาภายหลงัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ปี 2559 ดงันั �น คณะกรรมการจงึขอรกัษาที�นั �งกรรมการ
ผูท้ี�จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการแทนนางสาวโสภาวด ีเลศิมนัสชยั ไว้ก่อนเพื�อสรรหาผู้ที�มคุีณสมบตัิเหมาะสมมาดํารง
ตําแหน่งกรรมการแทนต่อไป 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้ารายนามและภาพถ่ายของกรรมการที�จะรบัเลอืกตั �งทั �ง 2 คน แสดงบนจอภาพใน
หอ้งประชุมดว้ย  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ 
และแสดงความคดิเหน็  

ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า จากประสบการณ์ทาํงานยอ้นหลงัของนายประเวช องอาจสทิธกุิล ไดด้ํารงตําแหน่งผูช้่วย
เลขาธกิารฯ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ปจัจุบนัยงัดาํรงตําแหน่งดงักล่าวอยู่หรอืไม่  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ชี�แจงว่านายประเวช องอาจสทิธกุิล เพิ�งพน้จากตําแหน่ง
ผูช้่วยเลขาธกิารฯ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

เมื�อไม่มผีู้ใดสอบถาม กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ขอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณา
เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ โดยลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เรยีนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ�มเติมว่า วาระนี�ต้องผ่านมติ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ทาํหน้าที�ประกาศผลคะแนน โดยที�ประชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีติ
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี� 
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1. นายจกัรมณฑ ์ผาสกุวนิช กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,680,259 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9858 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 2,608,536 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0108 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

      

2.  นายประเวช องอาจสทิธกุิล กรรมการ 

เหน็ดว้ย 24,020,946,908 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9870 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

ไม่เหน็ดว้ย 2,341,887 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0097 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน  

งดออกเสยีง 779,396 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0032 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

      

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัแิต่งตั �ง (1) นายจกัรมณฑ ์ผาสุกวนิช และ (2) นายประเวช องอาจสทิธกุิล ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการใหม่ของ
ธนาคาร 

 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) ที�ยงั
มิได้ออกจาํหน่ายตามที�ได้รบัอนุมติัจากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ครั �งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 
2558 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร นําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่าตามที�ที�ประชุมใหญ่สามญั
ผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 อนุมตัใิหธ้นาคารเพิ�มทนุจดทะเบยีน โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบ
มอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 6,325,463,407 หุน้ ภายหลงัจากการอนุมตัดิงักล่าว ธนาคารจาํหน่ายหุน้
สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) ได ้จาํนวน 3,689,853,654 หุน้  คงเหลอืหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบ
มอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) ที�ยงัมไิดอ้อกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้  

ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็ 
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ผูถ้ือหุ้น ตั �งขอ้สงัเกตจากการเพิ�มทุนครั �งที�ผ่านมา เนื�องจากเป็นบุคคลหนึ�งที�ได้เพิ�มทุนสําเรจ็แต่มผีู้ถือหุ้น
จาํนวนมากที�มอบฉนัทะใหไ้ปทาํการเพิ�มทุนและไม่สามารถเพิ�มทุนได ้เนื�องจากหนังสอืมอบฉันทะไม่ไดต้ดิอากรแสตมป์ 
เป็นเหตุให้มกีารยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนในวาระนี� จงึเสนอใหธ้นาคารทําการปรบัปรุงระบบการเพิ�มทุน เพื�อ
อาํนวยความสะดวกและเพิ�มโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้มากขึ�น 

 

รองประธานฯ กล่าวว่า ธนาคารจะนําคาํแนะนําดงักล่าวไปพจิารณาปรบัปรุงต่อไป 

 

นายเกรยีงยศ นาถพสิฐิ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอรบัทราบคําอธบิายในการยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน
ดงักล่าว 

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารชี�แจงว่า จากการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้นปีที�ผ่านมา 
คณะกรรมการธนาคารไดเ้สนอใหข้อมตผิูถ้อืหุน้แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate)ไวด้ว้ยเพื�อรองรบัการเพิ�มทุน 
โดยในขณะที�ขอมตผิูถ้อืหุน้นั �นธนาคารยงัไม่ไดก้าํหนดรายละเอยีดของการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป และหลงัจากที�
ธนาคารได้ทําการเพิ�มทุนแล้วเสรจ็ในไตรมาสที� 3 ธนาคารเหน็ว่าไม่จําเป็นต้องมกีารเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป 
(General Mandate) อกี รวมทั �งตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อายุของการขอมตผิู้ถอืหุน้แบบมอบ
อาํนาจทั �วไป (General Mandate)มอีายุเพยีงแค่ 1 ปี ดงันั �น เมื�อธนาคารไม่ไดด้ําเนินการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป 
จงึต้องมาขออนุมตัผิูถ้อืหุน้เพื�อยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ที�ยงัมไิด้
ออกจาํหน่ายดงักล่าว และเพื�อแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธต่ิางๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการดําเนินการดงักล่าวดว้ย เมื�อไม่มผีูใ้ด
สอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี�ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,413,298 เสยีง คดิ
เป็นร้อยละ 99.9972 ของผูถ้ือหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็น  ร้อยละ 
0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 654,893 เสยีง คดิเป็น   รอ้ยละ 0.0027 
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี
 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
อนุมตัยิกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) ที�ยงัมไิดอ้อกจําหน่ายตามที�ไดร้บั
อนุมตัจิากที�ประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครั �งที� 21 เมื�อวนัที� 10 เมษายน 2558 

 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จาํนวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น
สามญัจดทะเบียนที�ยงัมิได้นําออกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ปจัจุบนัธนาคารมทีุนจด
ทะเบียน 13,705,170,716.00 บาท แบ่งออกเป็น 27,410,341,432 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 
12,387,365,839.50 บาท แบ่งออกเป็น 24,774,731,679 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทั �งนี� เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
วาระที� 9 เรื�องยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ 
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ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 
  
รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   
 

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี�ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า � ใน � 
(สามในสี�) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,410,199 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9972 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จาํนวน 3,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 654,893 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0027 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า � ใน � (สามในสี�) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผู้
ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของธนาคาร จํานวน 1,317,804,876.50 บาท 
จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 13,705,170,716.00 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวธิกีาร
ตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนที�ยงัมไิดนํ้าออกจาํหน่าย จาํนวน 2,635,609,753 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

 

วาระที� 11 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของธนาคาร 

รองประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารเป็นผูเ้สนอรายละเอยีดต่อที�ประชุมผู้
ถอืหุน้ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบยีนของธนาคารตามที�เสนอขออนุมตัใินวาระที� 10 จงึขออนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4 
โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปนี�   

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จาํนวน 12,387,365,839.50 บาท  (หนึ�งหมื�นสองพนัสามร้อยแปดสบิเจด็ล้าน
สามแสนหกหมื�นหา้พนัแปดรอ้ยสามสบิเกา้
บาทหา้สบิสตางค)์ 

แบ่งออกเป็น 24,774,731,679 หุน้ (สองหมื�นสี�พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี�ล้านเจ็ด
แสนสามหมื�นหนึ�งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
หุน้) 

มลูค่าหุน้ละ  0.50 บาท (หา้สบิสตางค)์ 
โดยแบ่งออกเป็น   

หุน้สามญั 24,774,731,679 หุน้ (สองหมื�นสี�พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี�ล้านเจ็ด
แสนสามหมื�นหนึ�งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้า
หุน้) 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ - หุน้” 
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ขณะเดยีวกนั ธนาคารไดนํ้าขอ้มลูนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้แสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย  

รองประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้สอบถามประเดน็ต่างๆ และแสดงความคดิเหน็   

เมื�อไม่มผีูใ้ดสอบถาม รองประธานฯ จงึขอใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาลงคะแนนเสยีง 

รองประธานฯ เรยีนใหผู้ถ้อืหุน้ทราบเพิ�มเตมิว่า วาระนี�ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า � ใน � 
(สามในสี�) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

รองประธานฯ ประกาศผลการนบัคะแนน มผีูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย จาํนวน 24,023,480,750 เสยีง คดิ
เป็นรอ้ยละ 99.9975 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่เหน็ดว้ย จาํนวน 3,099 เสยีง คดิเป็นรอ้ย
ละ 0.0000 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน งดออกเสยีง จํานวน 584,342 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 
0.0024 ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไม่มสีทิธอิอกเสยีง ไม่ม ี

 

ขณะเดยีวกนัธนาคารไดนํ้าผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในหอ้งประชุมดว้ย 

มติที�ประชุม ที�ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเกนิกว่า � ใน � (สามในสี�) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผู้
ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบยีนของธนาคารในวาระที� 10 ทั �งนี� ใหบุ้คคลที�คณะกรรมการธนาคาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานเจา้หน้าที�บรหิาร มอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิี�กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์มอีาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 

 

วาระที� 12 เรื�องอื�น (ถ้ามี) 

รองประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที�เข้าประชุมและให้คําแนะนําที�เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร ทั �งนี�
คณะกรรมการธนาคารจะดาํเนินการบรหิารธุรกจิของธนาคารใหด้ทีี�สดุเพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ต่อไป 

นายเกรยีงยศ นาคพสิฐิ ผูถ้อืหุน้ กล่าวว่า ระยะเวลาที�ผ่านมา ธนาคารไม่สามารถใชจ้ดุแขง็จากการที�มสีาขาใน
ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ในการทํากําไรใหก้บัธนาคารเท่าที�ควร ด้วยธนาคารมสีาขาในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใตก้ว่า 1,500 สาขา จงึขอธนาคารใหค้วามสาํคญัในเรื�องการคา้ระหว่างประเทศ โดยอาศยัเครอืข่ายที�ดจีากการเป็น
หนึ�งในกลุ่มธนาคาร เพื�อพฒันาจุดแขง็ดงักล่าวสาํหรบัสรา้งกาํไรใหก้บัธนาคารต่อไป 

รองประธานฯ กล่าวว่า ธนาคารได้อาศยัประโยชน์จากการเป็นเครือข่ายในกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี แต่
เนื�องจากปจัจุบนัธนาคารม ีRegional Project เป็นจาํนวนมาก ทาํใหต้อ้งดาํเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการพฒันาเครอืขา่ยจาก
การเป็นหนึ�งในกลุ่มธนาคาร ซไีอเอม็บแีละขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ที�ใหค้าํแนะนําดงักล่าว 

นายกติต ิสนิทวงศ ์ผูถ้อืหุน้ กล่าวว่า เหน็ดว้ยกบัผูถ้อืหุน้ที�พูดถงึจุดแขง็ธนาคาร เนื�องจากปจัจุบนัไดท้ําการ
เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) หลายธนาคารพาณิชยไ์ดข้ยายธุรกจิไปยงัประเทศ
เพื�อนบ้าน สําหรบัประเทศพม่าและประเทศเวียดนาม ธนาคารได้มีการติดต่อเพื�อขยายธุรกิจแล้วหรือยงั และขอให้
ธนาคารพฒันาการใหบ้รกิารทางธนาคารผ่านโทรศพัทม์อืถอื (Mobile Banking) เนื�องจากมผีูถ้อืหุน้หลายท่านแจง้ว่าไม่
สะดวกเดนิทางไปใชบ้รกิารที�สาขา 

รองประธานฯ กล่าวว่า เพื�อรองรบัโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community)   ธนาคารไดม้กีารขยายธุรกจิไปยงัประเทศเวยีดนามแลว้ แต่สาํหรบัประเทศพม่ายงัไม่สามารถดาํเนินธุรกจิ
ไดเ้นื�องจากประเทศพม่าจะยงัไม่เปิดใหเ้ขา้ไปดาํเนินการดงักล่าว 
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นางวภิา สวุณิชย ์อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ในนามสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเพิ�มเตมิว่าจากในปีที�
ผ่านมาธนาคารไดม้กีารดาํเนินการเพิ�มเตมิอย่างไรบา้ง เรื�องการต่อตา้นการคอรปัชั �น 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารชี�แจงว่า ในสว่นที�ธนาคารไดล้งนามเขา้ร่วมลงนามรบัทราบ
ขอ้สงวนสทิธขิองคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

นอกจากนั �นธนาคารไดม้กีารหนงัสอืแจง้ทางคู่คา้ของธนาคารเรื�องที�ธนาคารมนีโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั �น โดยมี
ขอ้ความดงัต่อไปนี� 

ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าธนาคารยดึมั �นในการดําเนินธุรกจิดว้ยความซื�อสตัยส์ุจรติ โปร่งใส รบัผดิชอบต่อสงัคม 
และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และธนาคารไดจ้ดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั �นเพื�อใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการ
คอร์รปัชั �นอย่างเคร่งครดั รวมทั �งพนักงานทุกคนต้องไม่ดําเนินการและเขา้ไปมสี่วนร่วมในการคอร์รปัชั �น การใหส้นิบน
ต่างๆ นี�คอืมาตรการที�ธนาคารไดด้าํเนินการเพิ�มเตมิ 

ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่า ธนาคารมแีผนในการเพิ�มรายไดอ้ย่างไรบา้ง ในสภาวะที�การส่งออกมปีญัหาการปล่อย
สนิเชื�อที�มี NPL สูงทั �งนี�ในหลายธนาคารพาณิชย์เน้นการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม จึงสอบถามว่าธนาคารจะ
ดาํเนินการเช่นเดยีวกนัหรอืไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าที�บรหิารชี�แจงว่า จากสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั ธนาคารมกีาร
ขยายตัวสนิเชื�อในอตัราที�ลดลงเมื�อเทยีบกบัปีก่อน ทั �งนี�ธนาคารมีแผนที�จะขยายรายได้ที�ไม่ใช่ดอกเบี�ยซึ�งที�ผ่านมา 
ธนาคารสามารถขยายรายไดท้ี�ไม่ใช่ดอกเบี�ยอยู่ที�รอ้ยละ 20-30 โดยหลกัมาจากธุรกรรมการเงนิของสายบรหิารเงนิ ดา้น
วาณิชธนกจิและสายธุรกจิรายย่อย สาํหรบัการเพิ�มกาํไรสทุธปีินี� ธนาคารเน้นการควบคุมค่าใชจ้่ายและการรกัษาคุณภาพ
สนิเชื�อซึ�งธนาคารพยายามประหยดัในสว่นที�ตั �งสาํรองไว ้

 

เมื�อไม่มผีูใ้ดซกัถามหรอืมขีอ้คดิเหน็เพิ�มเตมิหรอืเสนอเรื�องอื�นใดใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอกี ประธานฯ จงึ
ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้ที�ได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมและได้เสนอขอ้คดิเหน็ที�เป็น
ประโยชน์ และขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 18.00 น. 

 
 

ลงชื�อ - ดาโต๊ะ โรเบริต์แชบเด๊า เมง็ - ประธานที�ประชุม 

 (ดาโต๊ะ โรเบริต์แชบเด๊า เมง็)  

 
 
 

ลงชื�อ - ฐาภพ คลี �สวุรรณ - เลขานุการบรษิทั 

 (นายฐาภพ คลี�สวุรรณ) ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
 


